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09.50 - 10.00 uur

Koffie

10.00 - 10.10 uur

Opening

J. Jacobs

10.10 - 10.40 uur

Het heteluchtbedri.jf: Tomaten in sub
straat en sla in de grond:
- Mogelijkheden, voordelen,
problemen, arbeid,
grondontsmetting, enz.

Bedrijfsvoorlichter
CT Tilburg

10.40 - 11.05 uur

-

Ervaringen met sla op goten in praktijk
en onderzoek:
- Gootmateriaal, water (stilstaand/stro
mend), voeding, oogsten, kwaliteit

R. Maaswinkel

11.05 - 11.15 uur

PAUZE

11.15 - 11.45 uur

De combinatie tomaat substraat/sla in de
grond en sla in goten, economisch bekeken A. de Visser

11.45

12.20 uur

Discussie over bovenstaande _3 onderwerpen

12.20

13.40 uur

LUNCH

13.40

14.10 uur

Actualiteiten vanuit een Consulentschap

14.10

15.00 uur

Ontwikkelingen in de radijsteelt:
- Statistische gegevens
- Rhizoctonia, voosheid

15.00 - 15.15 uur

Koffie

Takingenieur

P. van 't Hoff/
G. Welles

-1-

HETELUCHTTEELT

J-A-

Rovers

Tomaat op substraat: sla in de grond
Oppervlakte:
Aantal bedrijven:

+ 8 ha
+ 9

rond Breda

Bedrijfstype:

- heteluchtbedrijf met hangende heteluchtkachels
- 2-3 slateelten + korte hoofdteelt tomaten
- geen aanvullende verwarming (slangen)

Reden overschakelen

- ontsmettingsproblemen

Teeltplan

sla:
sla:
tomaat:

- wachttijd
- kosten methylbromide/stomen
- problemen enten
- arbeid, slagingspercentage
- opbrengsvermeerdering
steenwol
- tot 1985 te veel onzekerheden sla op water
+ 10 oktober
+ 1 januari
25 maart

Arbeid
Bij dit teeltplan is er sprake van een zeer onregelmatige arbeidsverdeling.
Voor de aanleg van de steenwol zijn jaarlijks + 250 uren nodig; het uitruimen
kost (exclusief gewas uitruimen) + 150 uren, zie tabel 1 en 2
Tabel 1
Handeling

Uren/ha

profileren + goten freezen

12

Rond, bijwerken palen e.d.

24

semileiding ingraven +
langs pad bijwerken
plastic leggen
matten op pad rijden
-

24
24
6

matten uitdragen

52

slangen uitrollen

6

stekers aan druppelaars bevestigen
+ druppelaars op mat plaatsen

96

naloop, controle e.d.

12

256

-2-

Tabel 2
Handeling

Uren/ha

afzagen potten

25

gewas lossnijden + op pad dragen

60

gewas uitrijden

3

druppelslangen oprollen en op
hangen + semileiding

12

matten verzamelen per 3 kappen

*

op pallets + afvoer

55

grondfolie vouwen + afvoeren

20

evt. matten uit hoes halen

40
215 (incl. gewas ruimen)

Ontsmetting grond
Voordat men steenwol aanlegt dient de grond voor de komende slateelten
ziektevrij te zijn. Hoe lang men daarna zonder grondontsmetting kan zal
afhankelijk zijn van infektiedruk en manier van telen. Er zijn voorbeel
den waar reeds 6-8 slateelten hebben plaatsgevonden.
Toch zal een ontsmetting om 3-4 jaar wel noodzakelijk worden.
Grond en bemesting
Wanneer de grond redelijk droog (opbloemen voorjaar) onder het plastic
gaat, zijn er buiten grone aanslag door algen geen bijzonderheden ge
constateerd. De indruk bestaat dat de onkruidgroei geleidelijk vermin
dert.
Wanneer het plastic verwijderd is, kan men door 2-3 keer de grond met
een cultivator te bewerken of licht te spitten het substraatprofiel
weer verwijderen en het looppad losmaken. Na deze bewerkingen wordt
de grond 1 x met de spitmachine + rol bewerkt.
Er zijn geen verschillen waargenomen in bemestigstoestand tussen de
grond onder de matten en de grond onder het pad. Wel wordt een gelei
delijk zakken van de pH geconstateerd (champignonmest, bekalken).
Technische zaken
De semileiding wordt zeer ondiep ingegraven en wordt na de tomatenteelt
opgehangen in b.v. tomatehaken. Wanneer de semileiding tegen de gevel
ligt zou deze kunnen blijven liggen. Wel dienen de aansluitopeningen
met de druppelslangen afgesloten te worden (onkruid, zand).
Wanneer in de kas kappen van ongelijke lengte zijnfzal men de druppelleidingen, indien men ze buiten of in de schuur opslaat, dienen te
nummeren. Het oprollen geschiedt eenvoudig met behulp van een oude
oliedrum.
Uit tabel 1 blijkt dat het weer opnieuw bevestigen van de stekers aan
de druppelslang zeer arbeidsintensief is. Zorg daarom dat steker, drup
pelaar en slangetjes een stevig geheel vormen.
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Teelttechnische zaken
Met betrekking tot de slateelt in dit teeltplan zijn weinig nieuwe
zaken te vermelden.
Bij de tomateteelt op substraat zijn de volgende punten van belang:
- Bloei binnen 1 week;
- snelheid eerste 3 weken afhankelijk zwaarte gewas;
- voldruppelen 2,5-3 EC (oude - nieuwe matten) + extra kalkschema;
- plantafstand 0,50-0,55 cm;
- de 4e of 5e tros verwijderen in verband met doorgroei in de zomer
maanden en Mg-gebrek;
- neusrot kan een probleem vormen door hoge groeisnelheid (Ca-tekort).
Bij weersovergangen kunnen daksproeien, tiksproeien of oude regenleiding goede diensten bewijzen;
- Kalicijfer kan 6 weken na planten zeer sterk dalen. Op tijd beginnen
met kalischema en in die periode wekelijks een bemestingsmonster la
ten nemen;
- de tomaten zijn erg grof, zodat de kans op krimpscheuren groter is;
- Mg-gebrek trachten te voorkomen door eerste 3 weken extra bitterzout
toe te dienen, de 4e of 5e tros te verwijderen en een niet te hoge
EC in beginperiode: ook het snel ventileren verdient alle aandacht;
- bij donker weer rond eerste oogst dient men te zorgen voor een vol
doende hoge etmaaltemperatuur. Door de zeer zware belasting kan de
groei zeer sterk teruglopen;
- vóór het einde van de teelt dienen druppelleidingen en druppelaars
goed schoon gespoten te worden aangezien er na het beëindigen van
de teelt geen ruimte meer voor is (tijdgebrek en opslag);
- bij hergebruik van de matten dienen deze goed droog te zijn. De laat
ste maand wordt er erg weinig gedruppeld en na het smeren met ethrel
wordt afhankelijk van weersomstandigheden nog 1 à 2 dagen mondjesmaat
gedruppeld. De natte matten dienen op de zwarte grond verder droog te
trekken.
Algemeen
Dit teeltplan vraagt door zijn grote schommelingen in arbeid veel van
het organisatievermogen van de ondernemer. De voordelen zijn de grote
produktievermeerdering van de tomaat op steenwol en de kortere tijds
duur tussen planten en oogst in vergelijking met grondteelt (+ 10 dgn).
De oogst is met name in de maanden juni en juli hoog.
juni
7 kg
juli
6 9>
augustus
5 >5
september
4
oktober
2 >>
Mogelijke nadelen zijn de arbeidspieken met name rondom de aanleg en
het toch nog moeten ontsmetten van de grond om de 3-4 jaar.

-4Ervaringen met sla in goten in praktijk en onderzoek.

R.Maaswinkel.

Praktijkonderzoek:Zie informatie uit Groenten en Fruit. In het agg-boekje
van het gewas-sla zal het volledig verslag opgenomen worden.

Ervaringen onderzoek:
Verslag onderzoek proeftuin Breda: Onderzoeker: J. de Bruin.
Verslag onderzoek proeftuin Venlo: Onderzoeker: J. van de Sande.
De rassenproeven die op water genomen zijn, worden buiten beschouwing
gelaten.Deze resultaten zullen t.z.t. door het R.I.V.R.O. gepubliceerd
worden.

Goede
met sla In
goten

Randproblemen omzeilen
Zowel het onderzoek op de verschillende proeftuinen als dat in
de praktijk hebben de afgelopen twee seizoenen een passend
antwoord gegeven op een aantal problemen bij de teelt van sla
op water.
Vorig jaar trad bij deze manier van telen het euvel rand op de
voorgrond. Ook bleek echter dat de rassen qua randgevoeligheid onderling grote verschillen (van 0 tot 100%) vertoonden.
Met name wanneer deze vergelijking op water plaatsvond, werd
dit bijzonder goed duidelijk. Een juiste rassenkeus ten aanzien
van de randgevoeligheid is dus met name bij dit teeltmedium
van groot belang.
Naast het telen van minder gevoelige rassen blijft het ook gebo
den te grote schommelingen in temperatuur en rv zoveel moge
lijk te beperken. Een broesje over het gewas zal bij de teelt op
water wellicht eerder noodzakelijk zijn dan wanneer in grond
wordt geteeld.
Nog meer zekerheid ontstaat wanneer het gewas in het halfwas
stadium een aantal malen wordt bespoten met een 0,5% oplos
sing vaii kalksalpeter. Het calciumgehalte in het blad wordt op
deze manier opgeschroefd waardoor van steviger en dus minder
gevoelige (lekke) cellen sprake is.
Deze maatregelen zijn echter geen waarborg voor het niet optre
den van rand. De „groene vingers" blijven wat dat aangaat een
niet te onderschatten factor. In het afgelopen seizoen is wel naar
ivoren gekomen dat de teelt op water niet betekent dat wat het
randprobleem betreft de risico's erg groot zijn.
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,Ook het afgelopen sei^ zoen is in de praktijk
weer ervaring opgedaan
met de teelt van sla in go
ten. Eén praktijkbedrijf
lag in Noord-Brabant
(teeltoppervlakte goten
2.800 m') en één in het
Westland (teeltopper
vlakte goten 1.000 m2). In
het Westland werd om te
kunnen vergelijken nog
sla in grond geteeld op
1.250 m2.
Gezien het grote bel ai:g
dat aan het behoud van
de slateelt wordt ge
hecht, werd het project
in Noord-Brabant ge
steund door de NCB, re
gionale Rabobanken en
de provinciale veilingor
ganisatie. In het Westland werd de proef mo
gelijk gemaakt dankzij
financiële steun van de
drie Westlandse groente
veilingen en door een
toeleveringsbedrijf dat
de unit en dergelijke on
der zeer gunstige voor
waarden leverde. Beide
projecten werden bege
leid door plaatselijke
studieclubs, de voorlich
ting, het IMAG en het
proefstation in Naald
wijk. In dit artikel zullen
de ervaringen worden
besproken die op beide
plaatsen met de teelt van
sla in goten zijn opge
daan.

p het praktijkbedrijf in Bra
bant werd de eerste teelt
O
(Sitonia) geplant op 27 septem

ber. Hiervoor was op 4 septem
ber gezaaid. Tijdens alle teelten
bedroeg de plantdichtheid 20
planten per mJ. In het begin van
de teelt werd een EC aangehou
den van 2 mS en een pH van 6. In
het algemeen werd 's nachts een
stooktemperatuur aangehouden
van 6°C en een ventilatietemperatuur van 8°C. Overdag waren
deze temperaturen respectieve
lijk 12°C en 14°C. Gedurende de
laatste drie weken van de teelt
werd, wanneer een zonnige dag
werd verwacht, om rand te voor
komen 's ochtends vroeg gedu
rende 15 seconden gebroesd met
bronwater. Rond 14 november
werd geoogst. Het kropgewicht
was 19 à 20 kg per 100 stuks en
de kwaliteit was goed.
De tweede teelt (Riant) werd 27
november geplant. Hiervoor was
18 oktober gezaaid. Na een vlot
te start werd een nachttemperatuur aangehouden van 6°C en
een dagtemperatuur van 13°C.
De overige teeltmpatregelen wa
ren gelijk aan die bij de eerste
teelt. Toen zich in het begin van
de teelt wat problemen met gla
zigheid voordeden, werd de EC
tijdelijk verhoogd tot 2,5 mS.
Daarmee kon de glazigheid bin
nen de perken worden gehou
den. Rond 13 februari werd ge
oogst. De kroppen wogen 21 à 23
kg per 100 stuks en ook bij deze
teelt was de kwaliteit goed.
De derde teelt (Tardisix) werd
26 februari geplant. Hiervoor
was 27 december gezaaid. Na
een vlotte start werd bij deze
teelt een nachttemperatuur aan
gehouden van 7,5°C en een dag
temperatuur van 13°C. Alle an
dere teeltmaatregelen waren ge
lijk aan die van de eerste teelt.
Op 10 april werd geoogst. De
kroppen wogen 23 à 25 kg per
100 stuks en de kwaliteit was
ook bij deze teelt goed.
Gedurende alle teelten werd ge
bruik gemaakt van leidingwater

Bij de oogst op 4 maart (Chris
van Leeuwen) woog de op water
geteelde sla 21 kg per 100 krop
pen, terwijl die van de grond
16,5 kg per 100 stuks wogen

en werd een standaard-gewas
bescherming uitgevoerd tegen
aanslag en luis.
<

Westland
Op het praktijkbedrijf in het
Westland werd twee keer sla ge
teeld. De plantdichtheid be
droeg bij beide slateelten 21
planten per m:. Op 10 oktober
werd geplant en het ras was
Nanda. Tijdens de eerste teelt
werd van 30 november tot en
met 9 december in totaal zeven
keer gedurende 15 seconden gebroesd.
Behalve een rassenproef werd
nog een plantafstandenproef ge
nomen. Daarbij werden 17, 19,
21, 23 en 25 planten per m' ver
geleken. Deze plantafstanden
proef lag alleen bij het sub
straatgedeelte. Bij de oogst op 11
december bleek dat het mogelijk

is 23 planten met m' aan te hou ri tot en met 3 maart in totaal
den. Bij de teelt in goten blijft de acht keer gedurende 15 secon
sla namelijk compacter dan bi] den gebroesd. De kwaliteit van
een grondteelt. De kwaliteit vaa de sla van de teelt in goten was.
op 4 maart goed. De kwaliteit
de sla was goed.
Aan het eind van deze teelt werd . van de sla van de grondteelt viel
in samenwerking met de heer J. echter wat tegen, onder andere
Janse van het proefstation in , door glazigheid.
Naaldwijk nog een bewaarproef . Ook van deze teelt werden nog
genomen. De kroppen van de go- ; • kroppen voor bewaaronderzoek
tenteelt wogen op 11 december weggezet. Uit deze bewaarproef
18,9 kg per 100 stuks, die van de bleek dat de kroppen van de gogrondteelt lo\3 per 100 stuks. tenteelt wat beter konden worUit de proef bleek dat de ver- . v den bewaard. Bij de oogst op 4
schillen in houdbaarheid gering : maart wogen de kroppen van de
goten teelt 21 kg per 100 stuks en
waren.
De tweede teelt (Tardisix) werd die van de grondteelt 16,5 kg per
geplant op 27 december. Hier-., . 100 stuks. Een deel van de sla die
voor was 5 november gezaaid.:. in goten werd geteeld, heeft men
Van 27 december tot 19 januariv langer laten staan. Ook bij deze
werd de sla vrijwel alleen vorst- zware kroppen (ongeveer 25 kg
vrij gehouden. Na 19 januari per 100 stuks) kwam geen rand
werd een vast scherm aange- • • voor en was de kwaliteit uitste
bracht en werd gedurende de kend.
eerste tien dagen een nachttem- Ook op dit bedrijf werd bij beide
peratuur aangehouden van 12°C , teelten een EC aangehouden van
en een dagtemperatuur van. - 2 mS en een pH van 6. Geduren
15°C. Daarna werden deze te de beide teelten werd gebruik
ruggebracht naar respectieve-, gemaakt van regenwater en
lijk 8°C en 12°C. Om rand te werd een standaard-gewasbe
voorkomen, werd van 14 februa scherming uitgevoerd.

Samenvatting
In het afgelopen seizoen is op
beide bedrijven in totaal vijf
keer sla geteeld. De kwaliteit
van de sla was iedere keer goed.
Vooral doordat aan het eind van
de teelt werd gebroesd, kon rand
worden voorkomen. Daarnaast
is een goede rassenkeus zeer be
langrijk. Bij de teelt van sla in
goten blijkt de sla compacter te
blijven. Daardoor zou de plant
dichtheid kunnen worden ver
groot. Gesteld kan worden dat
het in het afgelopen seizoen dui
delijk is geworden dat het teelttechnisch mogelijk is een goed
produkt op water te telen. Door
deze goede ervaringen komt de
ze teeltmethode uit de experi
mentele fase. Het wel of niet
overgaan van de praktijk naar
deze teeltmethode zal dan ook
voornamelijk afhangen van de
investering die moet worden ge
daan, met name wat betreft go
ten en deksels.
R. MAASWINKEL

Proefstation Naaldwijk
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Machines en material'
Aan het eind van het slaseizoen 1983/84 zijn de twee
praktijkproeven ook wat het technische deel betreft
geëvalueerd. Hoewel de plant- en oogstmachine vorig
jaar redelijk werkten, waren er nog wel wat zaken die
e ervaringen van dit seizoen
leren dat inderdaad een
D
aantal verbeteringen is aange

bracht. Tevens werd echter dui
delijk dat het nog beter kan.
Voor het schoon houden van de
onderkant van de sla zal een op
lossing moeten worden gevon
den door potjes van andere af
metingen of materialen te ge
bruiken of door van andere ras
sen gebruik te maken.

Goten en deksels
Het opbollen van de deksels vlak
na het planten was vorig jaar een
probleem. Zodra de zon door
kwam, zetten de deksels door de
temperatuurverhoging uit en
kwamen bol te staan. Hierdoor
verdwenen de planten onder de
deksels. Er is toen gezocht naar
materiaal dat bij temperatuur
verschillen minder uitzet. Bo
vendien zou een nieuw mate
riaal over lange lengten (meer
dan 40 meter) recht moeten zijn
en opgerold kunnen worden ge
leverd. Verder zou het praktisch
zijn als de goten geen beugels
nodig zouden hebben om in de
goede stand te blijven staan.
Het materiaal dat hieraan gro
tendeels voldoet, is een enkel
voudige massieve polypropeenplaat, die tot 160 cm breed kan
worden geleverd. De goot wordt
tijdens de fabricage van twee
rillen voorzien om de zijkanten
rechtop te kunnen zetten. Om de
goot zonder beugels in model te
houden, wordt deze bij de tuin
der vanaf de rol door een vouw
en persmachine geleid. Na het
persen blijven de wanden keurig
rechtop staan en zijn dus geen
beugels nodig.
Nu, na een jaar ervaring, hoeven
dé goten niet opnieuw te worden
gevouwen en geperst. De deksels
worden geleverd met gaten op de
gewenste afstand. De vouw- en
persmachine is door de leveran
cier ontwikkeld, terwijl de pons
machine aan de hand van het
IMAG-prototype door de leve
rancier verder is ontwikkeld.
De prijs van dit nieuwe mate
riaal is hoger dan die van de
dubbelwandige
polypropeen
goot. Bij de laatste moeten ech
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ter nog de kosten voor beugels en
de benodigde arbeid om de goten
te „beugelen" er extra bij wor
den gerekend. Bij het nieuwe
materiaal is het stansen van de
gaten in de deksels en het vou
wen en persen en uitleggen in de
kas van de goten in de prijs inbe
grepen. Als al deze posten wor
den meegerekend, is het prijs
verschil erg klein.
Alles bij elkaar neemt de prijs
van de goten en deksels wèl een
groot deel van de investering
voor het teeltsysteem in beslag.
Momenteel wordt dan ook nog
steeds bekeken of een lagere
prijs tot de mogelijkheden hoort
en of er geen andere materialen
zijn die aan de eisen voldoen en
bovendien goedkoper zijn. De
ervaringen met deze nieuwe go
ten en deksels zijn goed. Het eni
ge bezwaar zou het gewicht van
de deksels kunnen zijn. Ze zijn
namelijk veel zwaarder dan de
dubbelwandige
polypropeen
deksels.

Planten
De plantmachine is dit seizoen
niet wezenlijk veranderd. Alleen
moest worden nagegaan of bij
het gebruik van de nieuwe goten
en deksels geen problemen zou
den ontstaan. Vooral het sturen
van de plantmachines langs de
wanden van de goot zou, nu er
geen beugels zijn, problemen
kunnen opleveren. Dit bleek
echter niet het geval te zijn.

Oogsten
Voordat het slaseizoen begon,
heeft de oogstmachine enkele
ingrijpende wijzigingen onder
gaan.
• Het frame is verlaagd, zodat
de oogsters niet meer op de ma
chine staan, maar er voor. De
machine is daardoor wat com
pacter en handelbaarder gewor
den. Bij het begin van het trek
ken moet de machine echter met
een balk worden gestut omdat
de mogelijkheid bestaat dat hij
omver wordt getrokken voordat
de deksels over de goot gaan
schuiven.
• Het draaiende lintmes is ver
vangen door veel goedkopere
stilstaande messen in V-vorm.

moesten worden verbeterd. Het grote gewicht
grote omvang van de oogstmachine vielen mete<
terwijl het afval (potjes, wortels, geel blad) noj
netjes werd afgevoerd. De constructie met het lil

!
I bij sla in voedingsfilm
as goed, maar wel duur.
ij de bouw van een tweede prototype is geprobeerd
>or bovenstaande punten een oplossing te vinden,
evens is naar een andere kunststof gezocht voor de

i

A>

**«•

Door het oprollen wordt de sla
langs deze messen getrokken en
afgesneden. Voor stuggere ge
wassen als koolrabi kan het lint
mes er zonder veel moeite weer
tussen worden geplaatst. Bij de
messen is een geleiding aange
bracht waarbinnen het deksel
wordt voortgetrokken. Zo wordt
voorkomen dat de deksels scheef
oprollen en dat de plantgaten in
het mes vast komen te zitten en
afschuiven. Deze geleiding is
vooral belangrijk bij het gebruik
van nieuwe deksels. Deze zijn
veel gladder en kunnen daar
door erg makkelijk scheef wor
den opgerold.
• Onder de oproltrommel is één
lopende band gemonteerd om
zowel de potjes en de wortels als
het bladafval op te vangen en af
te voeren. Tijdens de verschil
lende oogsten moest hieraan nog
wel wat worden gesleuteld. Voor
het bladafval was er te weinig
ruimte om direct op de band te
vallen; dit moest er met de hand
worden opgeduwd. De potjes en
wortels bleven in het begin op de
schuine plaat liggen in plaats
van naar beneden naar de afvoerband te glijden. Om dit te
verhelpen waren extra mensen
nodig. Later is dit opgelost door
gladde teflonfolie op de glijplaat
te plakken.
• Er is een opvoerband aange
bracht om het afval (potjes, wor
tels en blad) naar een grote con
tainer te voeren. Dit gebeurde
eerst nog met de hand; nu hoeft
hier niet meer op gelet te
worden.

Arbeid
Tijdens het planten en oogsten
heeft ing. A. T. M. Hendrix
(IMAG) tijdstudies verricht. In
het algemeen kan worden ge
steld dat het planten iets langer
duurt dan met de machine in de
grond. Daarentegen wordt zo'n
10% sneller geoogst dan met de
„kangeroe"-methode. De even
tuele tijdwinst voor het systeem

Het draaiende lintmes is vervan
gen door veel goedkopere stil
staande messen in V-vorm

deksels en de goten. Het opbollen van de deksels bij
temperatuurverhogingen in de kas geeft teveel nadelen,
terwijl het „beugelen" van de goten zeer arbeidsinten
sief is.
het oogsten is het rechtop staan
een hele verbetering ten opzich
te van het op de knieën zitten of
gebukt staan. De werkhoogte is
echter nog niet optimaal; de op
roltrommel zou nog 10 cm hoger
kunnen worden gemonteerd.

Conclusies

Het frame van de oogstmachine
is verlaagd zodat de oogsters
niet meer op de machine, maar
er voor staan

als geheel is nog niet berekend.
Hierbij moet ook worden geke
ken naar posten als het schoon
maken van de goten, het uitrol
len van papier en de grondontsmetting en -bewerking.
Op de twee praktijkbedrijven
werden de afgesneden kroppen
op verschillende manieren ver
werkt. Op het ene bedrijf wer
den de kroppen gelijk op de ma
chine verpakt in poly en dozen,
terwijl op het andere bedrijf de
geschoonde kroppen op een lo
pende band werden gelegd en op
een centrale plaats werden inge
pakt. In beide gevallen is de af
stemming tussen de verschillen
de mensen belangrijk. Als op de
machine wordt verpakt, zijn
twee schoners nodig en een man
om de lege dozen aan te voeren
en de volle dozen weg te zetten.
Bij het oogsten met de lopende
band werkt het het meest effi
ciënt om met drie man op de ma
chines te schonen en met twee
man centraal in te pakken. Wan
neer bij de oogst extra mensen
worden ingeschakeld, gaat het
in zijn totaliteit wel sneller,
maar de prestatie per man stijgt
niet.
Niet alleen de arbeidsbehoefte is
belangrijk, ook de verbeterde
werkhouding moet worden ge
noemd. Bij het planten is deze
nog niet veel verbeterd, maar bij

Dit seizoen zijn bij de teelt van
sla in voedingsfilm veranderin
gen aangebracht in de gebruikte
materialen en machines. Voor
goten en deksels is een nieuwe
enkelvoudige polypropeenplaat
gebruikt. In de teelt is dit mate
riaal goed bevallen en proble
men met het opbollen van de
deksels bij temperatuurverho
gingen zijn niet voorgekomen.
De goten hoeven nu niet meer te
worden „gebeugeld", maar kun
nen snel door een vouw- en persmachine worden geleid.
De plantmachine is niet wezen
lijk veranderd. Het sturen op de
goten zonder beugels gaat goed.
Van de oogstmachine is een
tweede prototype gebouwd,
waarbij een compacter frame,
stilstaande messen met deksel
geleiding, een centrale afvoerband en een opvoerband tussen
afvoerband en afvalcontainer de
belangrijkste
veranderingen
zijn. Na wat moeilijkheden in
het begin werkt de machine nu
zonder problemen.
Arbeidsmetingen hebben aan
gegeven dat àf met drie ôf met
vijf mensen het meest efficiënt
kan worden geoogst. Verliezen
door het verkeerd afstemmen
van arbeidskrachten ontstaan
dan echter zeer snel. De oogstsnelheid bij de twee manieren
van oogsten en verpakken ver
schilt niet erg veel.
Samengevat kan worden gezegd
dat in het hele teeltsysteem een
aantal verbeteringen is aange
bracht waardoor sneller en beter
met goten, deksels en machines
kan worden gewerkt. De per
spectieven van het hele teeltsys
teem worden uiteraard mede be
paald door de teeltkundige re
sultaten.
ING. E. VAN OS
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Stichting Proeftuin "Noord-Limburg"
Straelseweg 370
5916 AD Venlo

Kenmerk: T.1049/JvdS/JvH
Onderwerp: Resultaten van enkele proeven
met sla - 1984/1985

O HERFSTTEELT SLA OP GOTEN - STROMEND WATER
Zaaidatum: 25 september.
Plantdatum: 24 oktober.
Op de dag van uitplanten en enkele dagen daarna was het erg scherp weer. Het
maximum aan instraling is gedurende deze dagen zoveel mogelijk onderschept
door het beweegbare scherm (LS-56) enkele uren dicht te trekken. Desondanks
zakte de RV soms weg tot beneden de 50 %. Bovendien werd een redelijk grote
plant uitgeplant. Dit .alles had een behoorlijk ongelijke weggroei tot gevolg,
wat tot het einde toe zichtbaar is gebleven.
Het gevolg hiervan was, dat van de rassenproef geen gewichten zijn bepaald,
omdat het nemen van een steekproef uit een dergelijk veldje een hachelijke
zaak is.

WATERGEEFHOEVEELHEPEN
Ras: Pascal.
Gedurende de eerste week alles continu gerecirculeerd, daarna onderstaande
objecten.
1. Continu:

24,0 uur/etmaal.

2. Overdag 15 min./uur, 's nachts 15 min./2 uur:

4,5 uur/etmaal.

3. Overdag 15 min./1,5 uur, 's nachts 15 min./3 uur:

3,0 uur/etmaal.

4. Overdag 15 min./3 uur, 's nachts 15 min./6 uur:

1,5 uur/etmaal.

Resultaten: alle gewichten in k g per 100 stuks (7 januari).

Object

Bruto
gewicht

Gewicht
afval

Netto
gewicht

% Afval

2,2

17,8

11,1

2

20,6

2,2

18,4

10,8

3

18,4

2,0

16,4

4

17,4

1,9

15,5

O

20,0

OV

1

10,7

Zowel bij bruto- als bij nettogewicht zijn behandeling 1 en 2 betrouwbaar ho
ger in gewicht dan behandeling 3 en 4. Tussen .1 en 2 onderling, evenals tus
sen 3 en 4 onderling, zijn geen betrouwbare verschillen. Ten aanzien van het
percentage afval zijn de verschillen niet betrouwbaar.

-10CALCIUMBESPOITINGEN ALS RANDBBSTRIJDING
Ras: Pascal.
Daar het optreden van rand in de slateelt op goten nogal een probleem is, is
in verband hiermee een proefje opgezet. De volgende objecten waren hierin opgenomen.
C1. Geen bespuiting (controle).
C2. Bespuiting met water.
C3. Bespuiting met 0,25 % oplossing van calciumnitraat (=» kalksalpeter).
C4. Bespuiting met 0,50 % oplossing van calciumnitraat (= kalksalpeter).
C5. Bespuiting met 0,75 % oplossing van calciumnitraat (= kalksalpeter).
C6. Bespuiting met 1,00 % oplossing van calciumnitraat (- kalksalpeter).
Deze bespuitingen zijn uitgevoerd van 3 tot en met 21 december, drie maal per
week, in totaal dus negen keer.
Op 8 januari is deze .sla geoogst. Dit leverde de volgende resultaten op.

Object

Bruto
gewicht

Gewicht
afval

Netto
gewicht

% Afval

% Rand

C1

19,5

2,8

16,7

14,5

55

C2

20,0

2,9

17,1

14,4

39

C3

20,2

3,1

17,0

15,3

18

C4

19,4

3,0

16,4

15,7

12

C5

18,8

3,3

15,5

17,7

19

C6

19,0

3,7

15,4

19,3

16

Conclusies:
1. er is geen betrouwbaar verschil in brutogewicht bij de verschillende be
handelingen.
2. de hoeveelheid afval neemt toe bij toenemende concentratie kalksalpeter.
Dit geeft een lager nettogewicht bij toenemende concentratie.
3. bespuiting met kalksalpeter geeft minder rand. Er is geen invloed van de
concentratie. Het verschil tussen Cl en C2 is niet betrouwbaar.
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Stichting Proeftuin "Noopd-Uimburg
Straelseweg 370
5916 AD Venlo

Kenmerk: T.1092/JvdS/JvH
Onderwerp: proefresultaten sla, ijs
bergsla en koolrabi

VOORJAARSTEELT SLA OP STROMEND WATER 1905
Zaaidatum:

5 december 1984.

Plantdatum:

23 januari 1985.

Ras:

Tardisix (behalve rassenproef)

Watergiften
Objecten:

1. continu;
2. overdag 15 min. per half uur, 's nachts 15 min. per
uur ;
3. overdag 15 min. per uur, 's nachts 15 min. per 2 uur;
4. overdag 15 min. per 1,5 uur, 's nachts 15 min. per 3
uur.
Deze behandelingen zijn vanaf planten aangelegd.

Resultaten:

nettogewichten per 100 stuks (kg), oogstdatum 27 maart
1985.

Object

Conclusie:

1

2

Herhalina
3

4

gem.

1

24,6

24,4

24,9

24,6

24,6

2

30,1

25,0

25,5

24,8

26,4

3

22, 1

26,1

25,9

23,8

24,5

4

27,5

22,4

22,0

22,5

23,6

er zijn geen betrouwbare verschillen in kropgewicht tus
sen de watergiftbehandelingen. Er zijn enkele grote ver
schillen tussen de vakken, bij object 1 echter het min
ste.

- Randbestrijding middels Ca-bespuitingen
Objecten:

Cl = controle (niet spuiten);
C2 = spuiten met water;
C3 = spuiten met 0,25 % kalksalpeter;
C4 = spuiten met 0,50 % kalksalpeter;
C5 = spuiten met 0,75 % kalksalpeter;
C6 = spuiten met 1,0 % kalksalpeter.
De bespuitingen zijn uitgevoerd van 4 tot 29 maart, 3
maal per week (totaal 12 keer).

Resûltaten:

-12-

gewichten per 100 stuks (kg) en % afval, oogstdatum 1
april 1985.
"

-

-

Bruto

Wetto

C1

32,3

28,7

11,3

C2

33,0

29,9

11,5

C3

32,5

20,9

11,1

C4

32,0

20,0

12,1

C5

32,2

28,3

12,1

CS

31,7

27,3

14,1

Object

% Afval

Tijdens de proef is geen rand opgetreden.
Conclusie:

Tardisi:: is een sterk ras tegen rand. De Ca-bespuitingen
hebben geen betrouwbare verschillen in kropgewicht te
weeggebracht. Bij oplopende kalksalpeterconcentratie wel
wat neer afval.
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Stichting Proeftuin "Noord-Limburg"
Straelseweg 370
5916 AD Venlo
Kenmerk: T.l 100/3vdS/JvH
Onderwerp: Proef resultaten late voorjaarsteelt sla
op stromend water - voorjaar 1985
Zaaidatum:

13 maart 1985.

Plantdatum:

5 april 1985.

Ras:

Sitonia (uitgezonderd rassenproef).

o Watergiften
Objecten:

1. continu;
2. overdag 15 min. per half uur, 's nachts 15 min. per uur;
3. overdag 15 min. per uur, 's nachts 15 min. per 2 uur;
k. overdag 15 min. per 1,5 uur, 's nachts 15 min. per 3
uur.
De behandelingen zijn vanaf planten aangelegd.

Resultaten:

verloop van het kropgewicht (in kg per 100 stuks) tijdens
de teelt.

Object

-

15-05

21-05

Netto
21-05

23-04

01-05

Bruto
08-05

1

2,14

6,50

15,26

23,85

35,4

31,2

2

2,01

6,35

14,67

20,65

34,1

29,4

3

1 ,86

5,32

12,28

18,93

33,0

28,7

4

1 ,78

4,88

13,08

17,60

31,2

27, 1

Conclusie:

vanaf

het begin van de waarnemingen is er een duidelijk

verband tussen kropgewicht en watergift. Een grotere water
gift geeft een hoger kropgewicht.
Er

was geen verschil in % afval tussen de verschillende

objecten te constateren.
o Plantafstanden
Vanwege de hoge investeringen voor het systeem op stromend water is gepoogd
het aantal planten per m 2 wat op te voeren. Daarbij lagen nog wei zeven goten
per kap, maar varieerde het aantal planten in de lengterichting. De resultaten
van deze proef zijn weergegeven in de volgende tabel (oogstdatum 21 mei).

-14Netto-kropgewicht in kg/100 stuks

Aantal planten/mJ

% Afval

19,8

29,2

12,7

22,2

28,8

12,4

25,4

26,6

13,8

27,8

24,8

13,0

Het kropgewicht neemt duidelijk af met toenemende piantdichtheid. De plantdichtheid had geen invloed op het % afval.
Daar de slaprijs boven de 25 kg/100 stuks voor alle sorteringen vrijwel gelijk
was, kwamen de hoge plantdichtheden bij deze teelt als beste naar voren.
o Randbestrijding middels Ca-bespuitingen
Objecten:

Cl = controle (niet spuiten);
C2 = spuiten met water;
C3 = 'spuiten met 0,25 % kalksalpeter;
C4 = spuiten met 0,5 % kalksalpeter;
C5 = spuiten met 0,75 % kalksalpeter;
C6 = spuiten met 1,00 % kalksalpeter.
De bespuitingen zijn uitgevoerd van 24 april tot 17 mei,
drie maal per week (totaal elf keer).

Resultaten:

netto-gewichten per 100 stuks (kg), % afval en % rand.
(Oogstdatum 21 mei.)

Object

% Afval

Gewicht

% Rand*

C1

30,5

13,5

76

C2

31,1

15,4

55

C3

29,4

15,0

43

C4

29,8

14,2

59

C5

27,9

16,4

50

C6

28,7 "

16,9

44

*Het rand trad op in de vorm van erg kleine, bruine vlekjes. Er was sprake
van een erg lichte aantasting.
Conclusie:

1. Cl

gaf

meer

rand

dan de overige behandelingen, die

onderling niet verschillen, dus alles wat men deed ging
rand tegen.
2. Bij de kropgewichten is de lijn aanwezig, dat een hogere
concentratie kalksalpeter een lager kropgewicht veroor
zaakt. Het verschil in kropgewicht tussen niet spuiten
en spuiten met water is niet betrouwbaar.
3. Spuiten met water was voor deze teelt de meest gunstige
behandeling (geen verlies van kropgewicht en enige terug
dringing van het % rand).

-15Proeven alateelt op water op proeftuin Breda.seizoen 1964-1985.

Onderzoeker:J. de Bruin.

Vroege herfstteelt.
Gezaaid: 27 augustus.
Geplant: 18 september.
Geoogst:

6 november.

Aantal herhalingen: 4«
Ras:Topaas.
Behandelingen:
(bespuitingen ter voorkoming van rand).
Ob.i ekt:

Behandeling.

Aantal bespuitingen.

1.

controle.

2.

spuiten met water 3x/week.

11

3.

spuiten met 0,5% kalksalp. 3x/wk

11

4.

spuiten met 1,0%

"

"

11

5.

spuiten met 1 ,5%

"

"

4

6.

spuiten met 2,0%

"

"

5

7.

spuiten met 1,0%

"

2x/wk

8

8.

spuiten met 1,0%

"

1x/wk

5

0

Opmerking:
De eerste bespuiting werd uitgevoerd op 9 oktober.De laatste bespuiting
vond plaats 5 november.Gebruikte hoeveelheid water:25001t/ha.
By de behandelingen 5 en 6 is vroegtijdig gestopt met spuiten i.v.m.
zeer ernstige spuitschade veroorzaakt door kalksalpeter.
Resultaten:
% rand en gemiddeld kropgewicht in kg/100 stuks.
Behandeling.

nettokropgew.

% rand op 2 5/10.

1.

22,7

83

2.

24,0

68

3-

22,6

41

4.

21,8

32

5 en 6 verder niet waargenomen.
7.

21,3

29

8.

22,7

46

Enkele conclusie's.
-Er was spuitschade bij 1 , 1^ en 2% bespuiting.
-Door bespuiting met water neemt % rand af.Door bespuiting met kalk
salpeter is verdere afname mogelijk. 1x per wk spuiten meer rand dan 2x/wk.

-16Winterteelt sla.
Gezaaid.: 5 oktober.
Geplant: 9 november.
Geoogst: 5 februari.
Ras

:Saffier.

Behandelingen:
(Bespuitingen ter voorkoming van rand bij sla op water.)
Ob.j ekt:

Aantal bespuitingen.

Behandeling.

1.

onbehandeld.

0

2.

spuiten met water 3x/week

20

3.

il

h

kalksalp.0,25% 3x/wk

20

4.

"

"

" 0 , 5 % 3x/wk ,

20

5.

»

»

»

20

6

"

"

water afh.van het weer

6

7

"

"

kalksalp.O,25% afh.weer

6

8.

m

H

H

0,50%

"

"

6

9.

h

H

H

0,75%

"

"

2

o,75%3x/wk

Opmerkingen:
Gestart met bespuitingen op 18 december.De behandelingen 5 en 9 zijn
vroegtijdig gestopt wegens spuitschade.
Resultaten:
% rand en gemiddeld kropgewicht in kg/100 stuks.
Behandeling:
1.
2.

3.
45-

6.
7.

8.

Nettokropgewicht:
20,3
20.3
20,5

"

% rand op 4 februari.
50
27,3

2 0 ., 1

6,1

19.2
18.4

2,3

20.0
20,2
20.1

64,6
46,2

40,1
20.2
9.
Conclusie* s.
-Bij de behandelingen waarbij 3x/wk wordt gespoten met kalks. geeft een
toenemende concentratie kalksalpeter een lager kropgewicht.Dit geldt
niet voor de behandelingen waar afhankelijk van het weer gespoten wordt.
-Bespuitingen met kalks. 3x/wk geeft een lager % randDit neemt wat af
by hogere concentratie.Een concentratie van 0,75% geeft schade.
-Bespuiting afh.van het weer geeft geen afname t.o.v. de kontrole.

-17Voor.iaarsteelt.
Gezaaid: 7 januari.
Geplant:25 februari.
Geoogst:16 april.

2

Aantal planten per m :20.
Ras: Marcia.
Proef in enkelvoud.

Behandelingen:
1.:dagelijks broezen.Totaal: 16 keer.
2.:broezen om de andere dag.Totaal: 9 keer.
Uitvoering proef:
Duur broezen: 20sec. vanaf op druk komen van de leidingen.
Start broezen: 29 maart.Vóór 29 maart werden met scherpe weersovergangen
beide behandelingen gebroesd.

Resultaten:
Elke dag broezen:

Om de 2 dagen.

% rand op 2 april

:

4%

1%

% rand op 16 april

:

8%

13%

Kropgewicht in kg/lOOstuks

:

32,3

30»4

Konklusie: elke dag broezen verdient de voorkeur.

Laat voor.jaarsteelt.
Gezaaid: 22 maart.
Geplant: 17 april.
Geoogst: 22 mei.
Ras: o.a.Sitonia.
Behandelingen: zie voorjaarsteelt.
Vóór 6 mei is bij extreem weer de gehele afdeling enkele keren gebroesd.
Er is totaal 11 keer dagelijks gebroesd en 7 keer om de 2 dagen.

Resultaten:
Er kwam geen rand voor!
Kropgewicht: dagelijks broezen: 25>6kg/lOO stuks.
om de 2 dagen:25»0 kg/lOOstuks.

-18-

51a in de grond of sla in goten, in combinatie met tomaat op substraat
A. de Visser
Ingegaan zal worden op kostenverschillen bij aanleg en opruimen van het
substraat, bij het profileren en grondbewerking van de grond, bij de
grondontsmetting en bij de jaarkosten.
Tevens wordt aandacht besteed aan de opbrengsverschille^ bij slateelten
in de herfst/winter, in goten worden meer planten per m geoogst dan
in de grond. Bij sla wordt 20 ct. per krop direkte kosten aangehouden
(11 ct. voor arbeid van planten en oogsten, 6 ct. voor plant en 3 ct.
voor afleveringskosten).
Tabel

Overzicht kostenverschillen in gld. per m

2

Tomaat substraat
Sla in grond
Geen grond
ontsmetting

Tomaat in goten
Sla in goten

Grondstomen

Profileren en grondbewerking

0,65

0,65

Arbeid voor aanleg en op
ruimen substraat

1,25

1,25

Stomen 1 x per 3 jaar

1,15

Gpbrengstderving

0,25

0,65

Jaarkosten substraatsysteem

2,45

2,45

4,85

Samen

4,35

5,75

5,50
1,25

Extra saldo 2 slateelten
Blijft

4,35

5,75

4,25

De twee slateelten,^geoogst in november en januari leveren resp. 4 en 3
extra kroppen per m ; in november is het saldo 33 - 20 = 13 ct.
per krop en in januari is het saldo 45 - 20 ^ 25 ct. per krop; het extra
saldo is dan 4 x 13 + 3 x 25 = 125 ct. per m (zie tabel).
In vergelijking met sla in grond zonder grondontsmetting geeft combinatie
tomaat/sla in goten bij 2 slateelten geoogst in okt./nov. en dec./jan. een
vrijwel gelijk resultaat. Er is hierbij aangenomen dat de tomatenteelten
gelijke resultaten geven.

-19P. v. 't Hoff

ONTWIKKELINGEN IN DE RADIJSTEELT

Aanvoer
x miljoen bos;

Prijîï
ct/bos;

1980

81,5

54

1981

80,2

59

1982

89,6

58

1983

98,4

59

1984

112,0

54

Aanvoer (x miljoen bor.)

Prijs; (ct. per bos;)

1983

1984

1985

1983

1984

januari

1,8

2,4

2,0

112

117

90

februari

2,3

2,8

3,4

80

89

84

maart

15,5

13,7

10,4

83

72

95

april

14,5

17,8

19,4

74

68

64

jan. - april

34,1

36,7

35,3

81

74

77

45,2

56,3

-

48

40

s;ept. - december

19,1

19,0

-

49

60

Totaal

98,4

112,0

-

59

54

1985

Voor jaars;teelt:

Zomerteelt:
mei - augus;tus;

Herfs;tteelt:

-

(Inclusïief halve bos;jes; om gerekend tot hele, exclusief zakjes; radijs;)

(Bron: Markt-Info, PGF)

-20EXP0RT NEDERLANDSE RADIJS (x 1000 ton)

Totaal

West-Duitsland

1980

15,8

13,8

(87,3 0/
,0)\

1981

16,7

14,3

O' \)
(85,6 /O

1982

18,5

15,5

1983

23,1

18,9

0/ /\
(83,8 '0
(81,8 '0/Q \J

1984

26,8

20,9

o/ /\
(78,0 /O

Engelanti

Frankrijk

1980

0,8

(5 %)

0,1

(0,6 %)

1981

0,9

(5,4 %)

0,2

(1,2 %)

1982

1,1

(6,0 %)

0,3

(1,6 %)

1983

1,5

(6,5 %)

0,8

(3,5 %)

1984

2,1

(7,8 %)

1,4

(5,2 %)

Een aantal nieuvi/e ontwikkelingen in (ie radijs zijn:
- Het inpakken van de radijs; in het warenhuis + automatisering van (ie
spoellijn.
- Het gieten in de vroege herfst met regen-of leidingwater om zo (ie
residu-problematiek te voorkomen.
Dit betekende voor veel bedrijven een aankoop van een silo.
- Meer aandacht op alle niveau's voor het verbeteren van (ie inwendige
kwaliteit.
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VOOSHEID_BIJ_RADIJS

G.Welles/J.Janse

Inleiding
Voosheid is een verschijnsel, gekenmerkt door het ontstaan van een lichte
wattige structuur in het knolweefsel. In een vergevorderd stadium kunnen
kleine tot zeer grote gaten in het weefsel zichtbaar zijn. Het is uiterst
moeilijk om het probleem goed te onderkennen, zonder de knollen door te
snijden. Bij een ernstige aantasting voelen de knollen minder stevig aan
en wordt de smaak negatief beïnvloed.
In het gebruikswaardeonderzoek wordt al jaren op voosheid beoordeeld. Er
zijn duidelijk rasverschillen aanwezig, doch geen van de gua gebruikswaar
de "goede" rassen is volledig vrij van deze kwaal.
Er is tot op heden nooit systematisch onderzoek gedaan naar de invloed van
teeltmaatregelen op het ontstaan van voosheid. Wel bestaat de indruk dat
grovere radijs gevoeliger is.
Een onderzoek, uitgevoerd in 1972 op proeftuin Vierpolders, toonde aan dat
de mate van watergeven een duidelijke invloed uitoefent. Ruim watergeven
verhoogde daarbij duidelijk het risico op voosheid.
In het voorjaar van 1985 is in overleg met het Consulentschap Naaldwijk en
het C.B.T. besloten om nieuw onderzoek te starten. Aanleiding daartoe
vormde o.a. een onderzoek, verricht door het C.B.T. en proefstation Naald
wijk, naar de ontwikkeling van voosheid na de oogst. Hieruit bleek dat
vooral bij ongekoelde radijs een voortschrijdende ontwikkeling van voos
heid en ook van glazigheid tijdens bewaring werd waargenomen. Ook wanneer
tijdens 3 dagen bewaring gekoeld werd (1-2 C) werd vaak meer voosheid
waargenomen dan direct na de oogst. De keuringsnormen op de veilingen zijn
als gevolg van deze resultaten verder verscherpt. Afkeuring voor export
kan geschieden wanneer meer dan 10?£ van de knollen voos is, voor "super"kwaliteit geldt de grens van 5?ó (1 knolletje per bos met voosheidstadium
6 of slechter).
Bij de beoordeling wordt uitgegaan van een voosheidwaardering volgens on
derstaande indeling:
10-9 = egaal, harde witte knol
8 = zeer lichte aanzet van een wattige structuur
7 = lichte wattige structuur
6 = aaneengesloten wattige structuur
5 = wattige structuur met één of twee gaatjes
4 = wattige structuur met meer gaatjes
3 = grotere gaatjes/gaten
2 = nagenoeg aaneengesloten hol
1 = aaneengesloten hol
Bij het het hierna te bespreken onderzoek is eveneens steeds uitgegaan van
bovengenoemde indeling qua voosheidwaardering.
1. Inventarisatie voosheidsprobleem op veiling Westland-Zuid
Eerder onderzoek toonde aan dat ook ten aanzien van deze kwaliteitsafwijking
zeer grote herkomstverschillen verwacht konden worden.
Daarom is in de maand april door een stagiaire van het C.B.T. (mej. C. Bakker)
op veiling Westland-Zuid geïnventariseerd hoe ernstig het probleem voosheid
momenteel is. Daartoe zijn op 15 en 16 april van in totaal 60 telers elk
2 bosjes radijs bij aanvoer op de veiling doorgesneden en onderzocht op
voosheid. Uit deze groep zijn 29 telers geselecteerd met veel of weinig pro
blemen met voosheid. Van deze telers zijn op twee peildata (23 en 26 april)
opnieuw 2 bosjes doorgesneden, teneinde na te gaan of de eerste indruk op
toeval berustte of dat hier sprake was van een meer constanter beeld ("goede"
en "slechte" telers).
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Aangezien 11 telers op genoemde peildata niet hebben aangevoerd, zijn
cijfers verkregen van in totaal 18 telers. Aan de hand van een vooraf op
gestelde vragenlijst is tenslotte geënquêteerd op de bedrijven naar teelt
omstandigheden.
In onderstaande tabel is een samenvatting van de voosheidsinventarisatie
weergegeven.
Hierbij betekent A: stadia 8, 9 en 10 ("goede" radijs)
B: stadia 6 en 7
( "matige" radijs)
C: stadia 1, 2, 3, 4 en 5 ("slechte" radijs)
Weergegeven is het % knollen in elke categorie (n = 40)
Tabel 1

SAMENVATTING ONDERZOEK

VOOSHEID

11 april
A W

TELEB

B (%)

'1

100

2

95
100

3

95
95

5
5

3
4
5
23
24
25
26
27
28
30
31
33

16 april
C(%)

A (%:1

-

40
51

97

-

21
20
19
17
60

55
61
69

37
44
32
23
26

23
5
13
15
5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

5

-

91

9

_

C (%)

A («) B (*) Cl

87

13

.

100

56
83

32
16

11

67

20

13

65

15

16

80
64
95
81
87
95
80

18
31
5
12
11

2

90
97
91

5
3
6

5
3

67
100
100

23

10

21

62
•

49
54
61
68
69
74
70
74
76

super

3

97
95

18

59
58
57
55
54
52
53
51
50

26 april

A (*) B (X)

2 '

100
100
100
100
100
100
100

Zà

23 april

B (%) C (*)

55
33
37
35
29
28
19
28
19
24

27
9
9
4
3
3
7
2
7
-

5
17

-

5
-

7
2
-

3

100

46
57
8

33
42
34
75

5
12

77
29

9
17

84

11

81

19

52

29

-

-

-

-

-

-

2
17

38

55
46
48

54
15

5

87

13

-

-

96

4

-

74

17

19

-

9
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Uit de gegevens komt naar voren dat:
- er zeer grote herkomstverschillen voorkomen,
- er constant "goede" en constant "slechte" telers voorkomen,
- op 11 en 23 april kwam er meer voosheid voor dan op 16 en 26 april.
De gemiddelde buitentemperatuur in de week voor de oogst was op beide
eerstgenoemde data 2-3 C hoger dan op 16 en 26 april.
- het probleem voosheid in ernstige mate voorkomt in partijen bestemd
voor export en zelfs in partijen "super"-radijs (5)! Er lijkt dus niet
of nauwelijks op gekeurd te worden.
De enquête leverde de volgdende resultaten op:
- Vooral het ras Novired en in mindere mate het ras Tamina wordt het meest
geteeld bij de groep telers met veel voosheidsproblemen.
- Een hogere ventilatietemperatuur lijkt eveneens het risico op meer voos
heidsproblemen te vergroten (zie tabel 2).
- Telers met weinig aandacht voor ontsmetting en ziektebestrijding leken
wat meer problemen met voosheid te hebben.
- Dankzij het feit dat de geënquêteerde telers geen exacte teeltgegevens
beschikbaar hadden, is het moeilijk om harde conclusies te trekken.
Bedrijfsregistratie is ook in dit verband een belangrijk hulpmiddel.
Tabel 2
VENTILATIETEMPERATUREN GEDURENDE DAG EN NACHT EN VOOSHEIDSWAARDERING WAN
12 TELERS
Telerno:

T.dag (°C)

T.nacht (°C)

Voosheid
% knollen met waardering 7 of lager
16-4
23-4
26-4

1

12

7

-

13

0

4

5

5

5

16

0

25

6

2

0

18

10

27

10

5

0

5

9

31

5

7

3

5

0

33

10

6

5

20

0

5

-

38

23

19

10

17

12

6

-

54

72

60

12

10

81

43

100

59

15

8

42

92

63

55

5

5

32

16

13

51

5

5

26

48

26

Later ventileren: tendens tot meer voosheid.
Gegevens ventilatietemperaturen niet exact; ventileren op buitenomstandig
heden (wind, buitentemperatuur) niet bekend.
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2. Onderzoek naar het kasklimaat in combinatie met de waterqift
Op het proefstation in Naaldwijk is in de freesiakas op 19 maart radijs
gezaaid (ras Novired). In 4 afdelingen zijn de volgende klimaten inge
steld:
1. Weinig ventileren (dag 12 C, nacht 7 C; raamopening windzijde pas na
50% opening luwzi^de).
2. Matig ventileren (dag 12 C, nacht 7 C; raamopening op buitentempera
tuur, nl. 5-20 C; opening windzijde na 35?ó).
3. Veel ventileren
( dag 8 C, nacht 7 C; raamopening op buitentempera
tuur, nl. 1-13 C; opening windzijde na 20?ó).
4. Matraskoeling overdag, geen ventilatie (start bij kastemperaturen
> 12 C en uit bij R.V. buiten > 80?ó en kastemperatuur < 7°C,,
De stooktemperatuur was 6 C (dag en 4 C (nacht). Tijdens de proefperiode
(19 maart tot 29 april) is niet of nauwelijks gestookt.
Binnen elke afdeling zijn (in enkelvoud) 3 frequenties van watergeven ge
realiseerd:
A. Direct na zaaien,
B. direct na zaaien + 3^ week na zaai (11 april),
C. als onder B én ruim 1 week vóór de oogst (19 april).
Elke gietbeurt duurde 5 à 6 minuten.
In de grafieken 1 en 2 is verloop van de kastemperaturen en van de rela
tieve luchtvochtigheid weergegeven.
Op 22, 25 en 29 april zijn een aantal waarnemingen verricht.
Per veld zijn op elke peildatum gemiddeld 100 knollen individueel beoor
deeld volgens de indeling 1-10, op voosheid.
Tevens is de diameter van elke knol gemeten.
Op 29 april is van 25 knollen per veld de looflengte, de knoldiameter,
staartlengte en staartdiameter en mate van voosheid (schaal 1-10) vast
gesteld.
Op 25 april is bovendien de houdbaarheid (beoordeling na 4 dagen bewaring
bij 14°C op bladkleur) en het % droge stof bij inzet bepaald.
De resultaten zijn vermeld in onderstaande tabellen.
Tabel 3
GEMIDDELDE LOOFLENGTE (max.lengte langste blad), KNOLDIAMETER, STAARTLENGTE
EN STAARTDIAMETER, ALSMEDE DE GEMIDDELDE WAARDERING VOOR VOOSHEID OP 29 april
(n=25)
Behandeling

1.
2.
3.
4.

Weinig ventileren
Matig ventileren
Veel ventileren
Matraskoeling

A. 1 x watergeven
B. 2 x watergeven
C. 3 x watergeven

Looflengte
(cm)

Knoldiamemeter(cm)

StaartdiaStaartlengte(cm) meter(mm)

Voorheids
waarder
(1-10)

21,6
20,0
17,2
17,7

2,3
2,1
2,1
2,2

7,9
8,1
7,9
7,9

2,0
2,3
1,6
1,9

8,6
8,5
9,3
9,7

16,2
19,9
21,3

2,1
2,2
2,1

8,0
8,3
7,6

1,9
2,0
1,9

9,2
9,1
8,9

Weinig ventileren (hoge kastemperatuur!) en veel watergeven lijken het optre
den van voosheid te bevorderen. Matraskoeling levert dienovereenkomstig de
beste kwaliteit radijs; de luchtvochtigheid speelt blijkbaar een minder grote
rol (grafieken 1 en 2). Ook de looflengte lijkt door de temperatuur en de wa
tergift negatief beïnvloed te worden.

"tCttvfe.(cvVu^U c
tüpv\'jcield)
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Uit tabel 3 blijkt verder dat er geen duidelijk verband bestaat tussen knoldiameter, staartlengte en -diameter enerzijds en de mate van voosheid ander
zijds. Fijne staarten en grove radijs (diameter) lijken dus niet direct met
méér voosheid gekoppeld te zijn. Tussen looflengte en optreden van voosheid
lijkt een positief verband te bestaan (langer loof: meer voosheid).
Teneinde een meer betrouwbaar gemiddelde van de voosheidswaardering en de
gemiddelde knoldiameter te verkrijgen, zijn op 22, 25 en 29 april van ca.
100 knollen per veld waarnemingen verricht.
Tabel 4
% VOZE KNOLLEN (waardering 9 of lager) BIJ ALLE BEHANDELINGSCOMBINATIES OP
DRIE PEILDATA.
VV = veel ventileren, MV = matig ventileren, WV = weinig ventileren,
M = matraskoeling. A = 1 x water, B = 2 x water, C = 3 x water.
22 april

25 april

vv

MV

WV

M

Gem.

VV

MV

WV

M

Gem.

0
7
5

39
28
19

7
10
25

0
18
0

18
19
15

3
20
31

55
50
65

21
26
65

23
18
14

29
29
43

Gem. 4

29

18

10

17

22

56

37

18

34

VV

MV

WV

M

Gem.

6
21
28

62
55
76

35
22
53

2
30
15

31
33
43

Gem.20

65

37

17

36

A
B
C

29 april

A
B
C

Uit tabel 4 blijkt:
- vooral op 25 en 29 april blijkt minder ventileren meer risico op voze knol
len te leveren. De behandeling matig ventileren geeft de slechtste kwali
teit (verklaring?).
- watergeven gedurende de knolontwikkeling (behandeling 3 x watergeven) leidt
op 25 en 29 april tot meer voze knollen.
- een zo laag mogelijke kastemperatuur en alleen direct na zaaien watergeven
leidt tot de beste knolkwaliteit.
- de mate van voosheid blijkt in de tijd duidelijk toe te nemen, vooral tussen
22 april en 25 april (ook grovere radijs!).
Wanneer de meest voze knollen (waardering 7 of lager) worden geteld, zijn
de resultaten als weergegeven in tabel 5.
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Tabel 5
% KNOLLEN MET VOOSHEIDSWAARDERING 7 OF LAGER BIJ ALLE BEHANDELINGSCOMBINA
TIES OP DE DRIE PEILDATA
22 april

25 april
M

Gem.

VV

MV

WV

6
5
10

0
0
7

12
12
26

6
7
30

0
4
4

5
7
17

7

4

17

14

3

10

VV

MV

WV

0
2
2

15
8
12

0
6
16

0
4
0

Gem. 1

12

9

2

VV

MV

WV

M

Gem.

0
7
8

27
17
38

10
5
21

0
11
2

11
10
17

Gem. 5

27

12

5

13

A
B
C

M

Gem.

29 april

A
B
C

Ook uit deze tabel blijkt:
- meer voosheid bij hogere temperatuur en frequenter watergeven.
- toename van voosheid in de tijd.
- behandeling matig ventileren meeste voosheid: verklaring? Verschil in
vochttoestand en/of bemesting bij aanvang proef?
- volgens keurnormen alleen de behandelingen met lage temperatuur (veel
ventileren en matraskoeling) en 1 x watergeven kwalitatief goede radijs
(export-waardig).
Uit de knoldiameter-bepalingen bleek dat de behandelingen veel ventileren
en matraskoeling de kleinste diameter hadden. De invloed van watergeven was
erg klein, ondanks het feit dat wanneer slechts 1 x water was gegeven na het
uitzaaien,de planten in de laatste 10 dagen vóór de oogst soms slap dreigden
te gaan. Tussen mate van voosheid en de knoldiameter bleek er binnen de
velden (individuele knollen) geen aantoonbaar verband aanwezig.
Tabel 6
BEOORDELING BLADKLEUR BIJ DE OOGST OP 29 april EN NA 4 DAGEN BEWARING BIJ OP
29 april GEOOGSTE RADIJS, ALSMEDE % DROGE STOF VAN DE KNOLLEN, GEOOGST OP
25 april
Bladkleurschaal 1-9; 1 = 100 % geel, 9 = donkergroen.
VV = veel ventileren, WV = weinig ventileren, Ma = matraskoeling.
Klimaat
Watergift

VV

WV

Ma

Oogst Bewa- % d.s. Oogst Bewa- % d.s. Oogst Bewa- ?ó d.s.
ring
ring
ring

A (lx)

8,7

4,3

6,8

7,0

4,0

5,8

9,0

4,7

6,1

C (3x)

8,0

2,3

5,4

6,3

2,3

4,6

7,0

2,3

5,0

Gemiddeld

8,4

3,3

6,1

6,7

3,2

5,2

8,0

3,5

5,5
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Tabel 6 (vervolg)
Klimaat
Watergift

Gemiddeld
Oogst Beu/a- % d;s.
ring

A (lx)

8,2

4,3

6,2

C (3x)

7,1

2,3

5,0

Gemiddeld

7,7

3,3

5,6

- Weinig ventileren (hogere temperatuur) geeft vooral op 29 april (oogst)
en in mindere mate na bewaring de meest lichte bladkleur.
- Veel watergeven leidt vooral na bewaring tot een aanzienlijke kleurachteruitgang in vergelijking met 1 x \i/atergeven.
- Het effect van het ventilatieniveau op de houdbaarheid is minder groot dan
van de watergift.
- Ruim ventileren leidt tot het hoogste % droge stof, evenals weinig gieten.
3. Praktijkproef bemesting en rassen (Driessen, Venlo) - S. v.d. Sande en
M Hesen, Proeftuin Venlo
Op een praktijkbedrijf zijn op 19 april 4 rassen gezaaid bij 4 N-niveau's
(0, 4, 8, 12 kg kalkammonsalpeter) en 2 K-niveau's (o en 15 kg patentkali)
in 3 herhalingen. De bemesting is aanvullend gegeven op het normale bemes
tingschema van radijs.
Op 22 mei is de mate van voosheid beoordeeld (30 knollen per veld), alsmede
de knoldiameter, looflengte en totaal plantgewicht bepaald.
Tabel 7
RASEIGENSCHAPPEN, BEPAALD OP 22 MEI
Ras

Looflengte
(cm)

Topsi
Tamina
Marabella
Saxa Nova

Knoldiameter
(cm)

13,0
12,9
12,2
12,1

2,9
2,8
2,8
2,8

Plantgewicht
(g)
19,7
20,5
18,3
16,6

Voosheid
(1-10)
6,5
5,7
6,9
6,5

- Looflengte en mate van voosheid lijken hier niet gecorreleerd te zijn.
- Tamina heeft evenals Topsi lang loof; Tamina is duidelijk het meest voos,
Marabella het minst. Het standaardras Saxa Nova voldoet redelijk.
- Geen duidelijke relatie diameter-voosheid.
Tabel 8
GEWASEIGENSCHAPPEN BIJ DE 4 N-TRAPPEN
N-gift (kg/are)

0
4
8
12

Looflengte
(cm)
11,3
13,5
12,8
12,7

Knoldiameter
(cm)
2,8
2,9
2,8
2,8

Plantgewicht
(g)
17,0
18,9
20,2
19,1

Voosheid
(1-10)
6,1
6,5
6,4
6,7

- Extra N geeft langer loof (en daardoor hoger plantgewicht).
- Geen invloed op knoldiameter.
- Extra N geeft kwalitatief betere radijs.
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Tabel 9
GEWASEIGENSCHAPPEN BIJ 2 K-NIVEAU'S
K-gift kg/are

0
15

Looflengte
(cm)
13,0
12,2

Knoldiameter
(cm)
2,8
2,8

Plantgewicht
(g)
18,9
18,7

Voosheid
(1-10)
6,3
6,5

- Extra K geeft korter loof, doch geen overtuigende vermindering van
voosheid.
Conclusies
- Het voosheidsprobleem in de praktijk blijkt in de voorjaarsmaanden veront
rustend groot te zijn. Er blijken zeer grote herkomstverschillen te bestaan,
waarbij er constant "goede" en constant "matige" tot "slechte" telers
lijken te zijn.
- Telers die pas bij hogere kastemperaturen ventileren lijken wat meer last
van voosheid te hebben dan telers die "rustig" telen.
Uit onderzoeksgegevens blijkt deze indruk bevestigd te kunnen worden; be
perkt waterqeven reduceert het probleem voosheid.
- Looflengte en voosheid lijken binnen hetzelfde ras positief samen te
hangen, terwijl de knoldiameter niet direct gekoppeld is aan de mate van
voosheid. Grove radijs, d.w.z. radijs die laat geoogst is heeft echter
wel meer risico op voosheid.
- Er lijken duidelijke verschillen in rasgevoeligheid te bestaan: Tamina
en Novired lijken erg gevoelig, Marabella, Saxa Nova en Topsi duidelijk
minder.
- Meer bijmesten, vooral met kalkammonsalpeter (N) lijkt het optreden van
voosheid te verminderen, zonder duidelijke groeiremming.
- Op grond van de verkregen resultaten bestaat de indruk dat een te welige
groei van radijs (hoge kastemperatuur, veel vocht, relatief lage bemes
tingstoestand) moet worden voorkomen. Plotselinge overgangen in het weer
kunnen bij een welige groei tot wateronttrekking van het loof aan de
knol leiden en daardoor tot meer voosheid.
- Het voosheidsonderzoek op de veiling en op het Proefstation zal in de
komende herfst worden voortgezet.

GW/CV/85/B)
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gewasbes
U
ZIEKTEBESTRIJDING

NIEUWE WORTELZIEKTE IN BOON
Chalara elegans is de naam van een vi/ortelschimmel die deze maand
op twee snijbonenbedrijven is geconstateerd. De schimmel veroor
zaakt een weinig elegant vi/ortelbeeld. Daar in steenwol wordt ge
teeld, valt het wortelrot extra op. Gelet de ernst van de wortelaan
tasting, valt de gewasstand nog enigszins mee. Een oriënterend
proefje gedaan met het aangieten van Benlate. Een positief effect
gevonden. (CT NAALDWIJK).

POLYBUTYLEENLIJM TEGEN TRIPS IN KOMKOMMER
Een prima resultaat gezien op een bedrijf van 11.000 m2 waar de
trips met behulp van lijm (gemengd met Decis) is bestreden. De be
spuiting van het loopfolie is midden maart uitgevoerd; een maand la
ter plakt het folie nog steeds! De kosten van deze behandeling kwa
men aan materiaal op ongeveer 20 cent per m^. Deze door de fa.
Brinkman aangelegde proef lijkt perspektieven naar andere toepas
singsgebieden (paprika?) te openen. (CT NAALDWIJK).

AMBLYSIEUS CUCUMERIS WERKT GOED
Uit kontakten met de fa. Koppert en via informatie van de bedrijfsvoorlichters blijkt dat de nieuwe roofmijt tegen trips in paprika
het over het algemeen goed doet. Er is momenteel op maar liefst 50
ha. ingezet (hulde aan de fa. Koppert). Afgesproken is dat de spe
cialisten gewasbescherming en enkele betrokken bedrijfsvoorlichters,
maandelijks even met de mensen van fa. Koppert bijpraten over het
verloop van de resultaten. (CT NAALDWIJK).

AALTJES VEROORZAKEN VALPLEK IN SLA
Het vermoeden dat de steeds uitbreidende valplek door plantparasitaire veroorzaakt zou kunnen worden, werd door een aaltjesonderzoek
in Oosterbeek bevestigd. Zowel Pratylenchus penetrans als Rotylenchis robustus zijn in grote aantallen gevonden. (CT NAALDWIJK).
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INGEZONKEN PLEKJES OP RADIJS DOOR SCHURFT?
Ingezonken plekjes op radijs zijn volgens PD schurft (zie rode gids
blz. 226). Hoewel het mijns inziens vraatplekjes waren, is het ook
volgens collega's onwaarschijnlijk dat de aanwezige beestjes (springstaarten en paar larven van een loopkever) dit beeld hebben veroor
zaakt. Toch schurft? Het is niet te hopen omdat de teler jaarrond
wil telen. (CT NO-NEDERLAND).

BIOLOGISCHE BESTRIJDING VAN TRIPS IN PAPRIKA
Gesprek voortgang biologische bestrijainy trips in paprika. Eerste
inzet begin maart. Na april geen inzet meer. \'u ca. 50 ha uitgezet.
Het is nog te vroeg om over resultaten een oordeel te vellen, er
wordt geteld (trips, roofmijt).In ons gebied nu 2 bedrijven. (CT
NO-NEDERLAND).

W0RTELR0T IN BOON
Op een bedrijf in Aarlanderveen met bonen op steenwol trad wortelrot op. Via proefstation werd op de PD hierin de schimmel Chalara
elegans (= Thielaviopsis) aangetroffen. Door de voorlichter werden
echter vervolgens grote aantallen mestmadenaangetroffen. Door de
mestmaden te bestrijden trad groeiherstel op. Het lijkt er dus op
dat deze Chalara schimmel secundair is. In het Westland is echter
een soortgelijk probleem waarbij Chalara primair de oorzaak lijkt.
(CAT BARENDRECHT).

TEGENVALLENDE RESULTATEN TORQUE TE WIJTEN AAN SPUITTECHNIEK OF
SPUITTIJDSTIP
De tegenvallende resultaten met Torque tegen spint in komkommer
zijn toch te wijten aan de spuittechniek, of spuiten op het verkeer
de tijdstip (bij veeleieren). Uit een proef van Shell blijkt dat
bij 3 x spuiten in ca. 15 dagen er toch een goed resultaat bereikt
wordt. Enkele telers merkten bij de excursie op dat toevoegen van
wat Funginex minder zichtbaar residu en een betere werking van Tor
que te zien gaf. (CAT BARENDRECHT).

BIOLOGISCHE BESTRIJDING MINEERDERS
Biologische bestrijding van mineerders in tomaat verloopt op een
bedrijf in Berkel (spontaan) goed. Er komen weinig mijnen bij. (CAT
BARENDRECHT).
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TRIPSBESTRIJDING IN KOMKOMHER
Samen met B. Burgers (Brinkman) twee bedrijven bezocht, waar polybutileenlijm met deltamethrin ("Tripstick") was toegepast tegen trips.
Ca. 6 weken na de toepassing was er in het gewas geen trips te vin
den. Opmerkelijk was dat er ook veel varenrouwmuggen vastkleefden.
Kosten: ca. 20 cent per m^.CCAT BARENDRECHT).

VEEL STENGELAANTASTING IN KOMKOMMER
Bij komkommer treedt veel stengelaantasting op door Mycosphaerella
maar ook de blauwachtige schimmel die tot de Pénicillium specis be
hoort. In het verleden werd deze schimmel alleen maar bij het ras
Lucinde vastgesteld, nu is ze echter ook in andere rassen gevonden
zoals Corona en Rebella. Ook nader onderzoek naar deze schimmel is
gewenst. (CAT ROERMOND).
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Spraakverwarring bij
verzinken
Zinklagen kunnen op ijzer en staal worden
aangebracht volgens de vijf onderstaande
methoden:
1. Thermisch verzinken (in loon)
2. Sendzimir- (continu thermisch) verzin
ken
3. Sherardiseren
4. Spuiten van zinkdraad of zinkpoeder
5. Elektrolytisch verzinken.
Het aanbrengen van een laag zinkstofverf
of zinkstofcompound valt per definitie niet
onder de bovengenoemde zinkapplicatiemethoden. Er wordt namelijk geen metal
lieke laag aangebracht maar een verflaag,
die hoog is gepigmenteerd met zinkstof of
zinkpoeder in een organisch of anorga
nisch bindmiddel.
1. THERMISCH VERZINKEN

•seitm-rn.

•m.

Het thermisch verzinken is een dompel
proces, waarbij objecten gedurende korte
tijd worden gedompeld in vloeibaar zink bij
445-465° C. Daarbij vormt zich op het ijzerof staaloppervlak een systeem zink/ijzerlegeringslagen, afgedekt door een zinklaag, waarvan de gezamenlijke laagdikte
veelal tussen 50 en 150 um (tum = 1
micrometer = 0,001 mm) ligt, ofwel het
zinklaaggewicht varieert van 350 tot ca.
1050 g/m2 (afb. 1). In de praktijk wordt soms
het zinklaaggewicht in g/m2 opgegeven
voor in loon verzinkte objecten. Wanneer
men het zinklaaggewicht in g/m2 deelt
door 7 verkrijgt men de gemiddelde zinklaagdikte in micrometers. De benamingen
vuurverzinken, volbadverzinken, galvani
seren, warm galvaniseren en verzinken
zijn onjuist respectievelijk onvolledig en
moeten in bestekken, voorschriften e.d.
niet meer worden gebruikt. De eerste twee
benamingen zijn germanismen (Feuerverzinkung, Vollbadverzinkung). Galvani
seren is het aanbrengen van metaallagen
langs galvanische (elektrochemische)
weg. De aanduiding galvaniseren voor
thermisch verzinken is een letterlijke
vertaling van de Engelse benaming 'galva
nizing' voor de beide thermische verzinkprocessen; zie ook de tabel op de
achterzijde.
Verzinken (zonder verdere aanduiding)
betekent slechts: het aanbrengen van een
laag zink, zonder daarmee een bepaalde
applicatiemethode aan tegeven. In de tabel
zijn de officieel door de European General
Galvanizers Association (Europese Ver
zinkers Federatie) vastgestelde techni
sche aanduidingen voor de vijf zinkapplicatiemethoden weergegeven.
Het verdient aanbeveling in voorschriften,
bestekken, offertes, correspondentie e.d.
gebruik te maken van de Nederlandse
verzinknormen, te weten:

• voor in loon verzinkt werk: NEN 1275
'Thermisch aangebrachte zinklagen op
staal, gietijzer en gietstaal' (laatste uitgave).
• voor rond staaldraad: NEN 915 Ther
misch aangebrachte zinklagen op rond
staaldraad' (laatste uitgave).
• voor stalen pijpen: NEN 1332 Ther
misch aangebrachte zinklagen op stalen
pijpen' (laatste uitgave).
Aangezien normen regelmatig worden
vernieuwd en gewijzigd, verdient het
aanbeveling steeds de nieuwste druk te
gebruiken of voor te schrijven.
2. SENDZIMIR-(CONTINL) THERMISCH
VERZINKEN)

Naast het in loon verzinken is het continu of Sendzimir - verzinkproces van grote
betekenis. Hierbij wordt staalband na
achtereenvolgens oxyderend en reduce
rend te zijn gegloeid, continu verzinkt,
waarbij zinklagen ter dikte van 15-30/jm
worden verkregen (afb. 2). De verzinkte
coils worden verwerkt-tot pjaten. profielen
of ander* voorwerp«* tfMKdieptrekken.
vouwen, felsen, buigen en attmpen. Zulke
bewerkingen zijn moge^f zonder of
slechts meieen geringe beschadiging van
de zinklaag, orjjdat in dit geval de zink/
ijzer-legeringslagen vrijwel geheel ont
breken. De handel vermeldt voor zulke
coils, platen e.d. het zinklaaggewicht per
m2 dubbelzijdig oppervlak, in tegenstelling
tot hetgeen bij in loon verzinkte voorwer
pen gebruikelijk is. Dit isverwarrend en uit
een corrosie-technisch oogpunt onjuist,
omdat de zinklaagdikte aan eik van de
plaatzijde niet altijd even groot isen omdat
de weerstand tegen corrosie van cMHegen
altijd voor één oppervlak geldt. Püten
respectievelijk banden bezitten twee^te
beschermen oppervlakken. In het alge
meen geldt bij zinklagen dat de weerstand
tegen corrosie in grote lijnen evenredig is
met de zinklaagdikte. In de praktijk ligt het
dubbelzijdig zinklaaggewicht tussen 200
g/m2 en 450 g/m2.
Aanduidingen als 'gegalvaniseerde plaat'
en Verzinkte plaat' zijn verkeerd. Zij
moeten worden vervangen door continuverzinkte of Sendzimir-verzinkte plaat,
volgens ISO 4998 'Continuous hot-dip
zinc-coated carbon steel sheet of struc
tural quality'.

«

3. SHERARDISEREN

Het sherardiseren is een diffusieproces,
waarbij op stalen en gietijzeren voorwer
pen zink/ijzer-legeringslagen worden
verkregen door inwerking van zinkstof bij
380-410°C in een roterende trommel.
Daarbij wordt een laagdikte van 15-25um
verkregen (afb. 3). Dit proces dat een zeer
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slijtvaste en roestwerende laag geeft,
wordt voornamelijk op kleinere massa
onderdelen toegepast, doch ook sommige
grotere voorwerpen, tot een lengte van
circa 2 m, kunnen tegenwoordig worden
gesherardiseerd.
De Nederlandse norm voor sherardiseren
is NEN 5253 (laatste uitgave).

strogele tot metalliek-lichtblauwe tint. Een
dergelijke nabehandeling (passiveringsmethode) wordt ook bij het sherardiseren
en het continuverzinken en soms ook wel
bij het in loon verzinken toegepast b.v. bij
wapeningsstaven en vaten. Ook wordt
continu elektrolytisch verzinkte staalplaat
geleverd met een uiterst dun zinklaagje
van 1-3ttm.

Dergelijke zinklaagjes zijn gefosfateerd of
gechromateerd en dienen als tijdelijke
roestwering bij opslag binnenshuis van
zulke platen en daaruit gefabriceerde
onderdelen, alvorens deze Produkten met
luchtdrogende of met moffellakken
worden gespoten. Norm: NEN 22081.
'Elektrolytisch aangebrachtebedekkingen
van zink op ijzer en staal'.
Het aanbrengen van zinkstofverflagen of
zinkstofcompoundlagen is, zoals in de
aanhef reeds werd betoogd, niet het
aanbrengen van een metallieke zinklaag
doch valt onder het schilderen (met kwast
of spuit, door dompelen, enz.).
De meer visceuze verftypen met relatief
hoge zinkstofpercentages worden soms
zinkstofcompounds genoemd. De bena
mingen 'koudverzinken'.'koud-galvaniseren' en 'vloeibaar zink' zijn misleidend en
het gebruik daarvan is in verscheidene
landen bij de wet verboden, b.v. in de
Bondsrepubliek: zie arrest I ZR 79/67 van
12 maart 1969.
Een zinkstoflaag bevat als regel 92-95
gewichtsprocenten zinkstof in de droge
verflaag, naast het verfbindmiddel en
andere grondstoffen.
De laagdikte varieert meestal van 15 tot 80
,um. Op een blank gestraald oppervlak
wordt een goede roestwerende werking
uitgeoefend. Zij bezitten daarnaast alle
kenmerken van verflagen, welke uiteraard
verschillen van die van metallieke dek
lagen. Aanbevolen wordt deze conserve
ringsmethode aan te duiden als: aanbren
gen van een zinkstofverflaag respectieve
lijk van een laag zinkstofcompound.

4. ZINKSPUITEN

Het spuiten van zinkgeschiedtdoormiddel
van draad (het z.g. schooperen) of poeder
(het z.g. schoriseren) met behulp van
metalliseerpistolen op vooraf blank ge
straalde ijzer- en staaloppervlakken (afb.
4). Daarbij kunnen in het algemeen
zinklaagdikten van 25-250 (Urn worden
verkregen. De aanduiding metalliseren is
te algemeen en heeft betrekking op het
spuiten van allerlei metaallagen. Hetisdus
raadzaam één van de eerdergenoemde
namen te bezigen.. Norm: ISO 2063,
'Metallic coatings-, protection of iron and
steel against corrosion-metalspraying of
zinc and aluminium'.
5. ELEKTROLYTISCH VERZINKEN

Bij dit galvanisch proces worden langs
elektrochemische weg zinklagen neerge
slagen op het metaaloppervlak (afb. 5).
Deze zinklagen variëren meestal in dikte
van 1 -25/um en vertonen - als gevolg van
een nabehandeling in chroomzuur of
bichromaatoplossingen - vaak een
transparant groengele respectievelijk
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